
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH, STOSOWANA DO WSZYSTKICH SPRAW 

DOTYCZĄCYCH PRACY RADY GMINY MOSKORZEWIE. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy 

Moskorzew, Moskorzew 42 , 29-130 Moskorzew, tel.: 41 34 354 20 03,  

e-mail: sekretariat@moskorzew.pl  reprezentowany przez Wójta. 

2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UG 

Moskorzew, Moskorzew 42 , 29-130 Moskorzew to: adres e-mail: 

diilg@op.pl , tel. 518-331-077. 

3. Obrady Rady Gminy są transmitowane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie 

Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych 

osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. 

RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby 

odtwarzające nagranie z sesji w Internecie, a także upoważnieni 

pracownicy urzędu. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do tych danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego 

przetwarzania danych przez administratora. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby 

odtwarzające nagranie z sesji w Internecie, a także upoważnieni 

pracownicy urzędu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
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